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ADVOCACIA GERAL

Extrato SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 015/2016

Processo administrativo nº. 017495/2015-86

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA – ALE/RO

Contratada: EMPRESA LINK CARD ADMINSITRADORA DE
BENEFÍCIOS EIRELI-ME LTDA

DO OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a
prorrogação do Contrato n. 015/2016, referente ao
gerenciamento de abastecimento de combustíveis, tipo gasoli-
na comum, álcool comum e óleo diesel, com a finalidade de
atender as necessidades referentes a frota de veículos da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

DO PRAZO: Fica estabelecido para o presente TERMO ADITIVO
o prazo de prorrogação de 12 (doze) meses, a contar de 06/
08/2018, ultimando-se em 05/08/2019.

DO VALOR: O valor total do presente TERMO ADITIVO é de R$
283.607,31 (duzentos e oitenta e três mil seiscentos e sete
reais e trinta e um centavos).

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes
do presente TERMO ADITIVO, correrão à conta da seguinte
programação: Fonte – 0100000000; Programa de Trabalho –
01122102020620000 – Elemento da Despesa – 339030; Nota
de Empenho – 2018NE00788, emitida em 11/06/2018, no valor
de R$ 115.018,32 (cento e quinze mil e dezoito reais e trinta e
dois centavos).

Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o presente
SEGUNDO TERMO ADITIVO, o qual depois de lido e achado
conforme, via devidamente assinado pelas partes aditantes e
em três vias, com visto do Senhor Advogado Geral desta Casa
Legislativa, e registrado à fl. 22 do Livro de Registro de Termo
Aditivos do ano de 2018 da Advocacia Geral.

Porto Velho, 08 de junho de 2018.

Deputado MAURO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral – ALE/RO

MARCELO DE OLIVEIRA LIMA
Representante Legal da Contratada

Visto:
 Celso Ceccatto
Advogado Geral - ALE/RO
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ATA DA 22ª SESSÃO SOLENE
PARA ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO

E TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO
DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Em 21 de junho de 2018

Presidência do Sr.
Dr. Neidson - Deputado

(Às 9 horas e 47 minutos é aberta a Sessão Solene)

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) - Senho-
ras e Senhores bom dia! A Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, após aprovação em Plenário de Requerimento do
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Dr. Neidson, realiza
Sessão Solene de Outorga do Título Honorífico de Cidadão do
Estado de Rondônia ao Senhor Edmilson José de Matos Fonse-
ca e concessão de Medalhas do Mérito Legislativo a Policiais e
Bombeiros Militares e Policial Civil do Estado de Rondônia.

Convidamos para compor a Mesa o Excelentíssimo Se-
nhor Deputado Dr. Neidson, proponente desta Sessão Solene
de Homenagem; Excelentíssimo senhor Dr. Airton Pedro Marin
Filho, Procurador Geral de Justiça do Ministério Público de
Rondônia; Excelentíssimo Senhor Dr. Edmilson José de Matos
Fonseca, Procurador de Justiça do Ministério Público, homena-
geado; Coronel Felipe Santiago Chianca Pimentel, Comandan-
te Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, homena-
geado; Tenente Coronel PM Odinelson Gomes Braga, Coman-
dante do 6º Batalhão da PM de Guajará-Mirim, homenageado;
Excelentíssimo Dr. Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, Presi-
dente da Associação do Ministério Público de Rondônia;
Excelentíssimo Senhor Dr. Raimundo Mendes de Souza Filho,
Delegado da Polícia Civil.

Convidamos a todos a ficarmos de pé e convidamos o
Pastor Joel Holder para uma oração em ação de graças a esta
Sessão Solene.

O SR. JOEL HOLDER – Senhoras e senhores, muito bom dia.
Que a paz do Senhor Jesus, nosso eterno Salvador reine em
cada vida, em cada coração. Convidamos a todos num ato de
reverência, nós dirigimos o nosso pensamento a Deus em
oração.

(Momento de Oração)

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) – Pronto
senhor Presidente.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Convidar também o se-
nhor Coronel Ênedy, também para que possa compor a Mesa
representando a Polícia Militar.

Invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta esta Sessão Solene de outorga do
Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia ao senhor
Edmilson José de Matos Fonseca e concessão de Medalhas do
Mérito Legislativo a Militares e Policial Civil do Estado de
Rondônia.

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos para cantarmos juntos o Hino Céus de Rondônia.
Composição de Joaquim de Araújo Lima e Música do Dr. José
de Mello e Silva.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) – Pode-
mos nos sentar. Senhor Presidente, gostaria de agradecer e
registrar a presença do Coronel BM Demargli da Costa Farias,
Subcomandante do Corpo de Bombeiros; Excelentíssimo Se-
nhor Dr. Júlio César do Amaral Thomé, Procurador de Justiça
do Ministério Público de Rondônia; Excelentíssimo Dr. Cláudio
Wolff Harger, Diretor da CAEX, Procurador de Justiça; senho-
ra Isabel Cristina, Coordenadora da Escola Ponta de Lápis;
Senhora Rosária Novaes, Defensora Pública; Cel. Elói, Coor-
denador de Ensino do Corpo de Bombeiros; Excelentíssimo
senhor Aluildo de Oliveira Leite, Chefe de Gabinete da Procu-
radoria Geral da Justiça; Excelentíssima senhora Dr. Rosângela
Marsaro Protti, Diretora Centro Atividades Judiciais Ministério
Público de Rondônia; Excelentíssimo senhor Dr. Jorge Romcy
Auad Filho, Diretor do CEAF, Coordenador de Planejamento –
COPLAN - Ministério Público de Rondônia, senhores e senho-
ras amigos e familiares dos  homenageados; Excelentíssimo
senhor Vereador Hiran Matos, Câmara Municipal de Nova
Mamoré; Excelentíssimo senhor Dr. Ladner Martins Lopes, Pro-
curador de  Justiça do Ministério Público de Rondônia;
Excelentíssimo senhor Dr. Osvaldo Luiz de Araújo,
Subprocurador Geral de  Justiça; Dr. Elias Chaquian Filho, Pro-
motor de Justiça e Dr. José Damasceno, Dulce Gonçalves, Rita
Maria Lima Monks, Procuradora de Justiça do Ministério Públi-
co do Estado de Rondônia. Pronto senhor Presidente.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Bom dia a todos. Que-
remos cumprimentar a Mesa, Excelentíssimo Senhor Dr. Air-
ton Pedro Marin Filho, Procurador Geral de Justiça do Ministé-
rio Público de Rondônia; Excelentíssimo Dr. Edmilson José de
Matos Fonseca, Procurador de Justiça do Ministério Público,
homenageado hoje por esta Casa de Leis, onde vai receber o
Título de Cidadão do Estado de Rondônia pelos relevantes
serviços prestados ao nosso Estado e, principalmente, tam-
bém a uma grande causa que é a epilepsia; Coronel Felipe
Santiago Chianca Pimentel, Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros Militar de Rondônia, também homenageado hoje
pelos relevantes serviços prestados a toda a nossa população
do Estado de Rondônia; Ten. Cel. PM Odinelson Gomes Braga,
Comandante do 6° Batalhão de Polícia Militar de Guajará-Mi-
rim, que vem realizando um grande serviço também, e crian-
do agora a Polícia Mirim lá em Guajará-Mirim, e já está esten-
dendo para Ponta do Abunã, onde fui cobrado na última visita
nesse final de semana, e vai ser homenageado hoje também;
Excelentíssimo senhor Dr. Alexandre Jésus de Queiroz Santia-
go, Presidente da Associação do Ministério Público de Rondônia;
Dr. Raimundo Mendes de Souza Filho, Delegado de Polícia Ci-
vil e o Coronel PM Ênedy, Assessor Militar desta Casa Legislativa,
também aqui conosco representando a Assembleia Legislativa
e a Polícia Militar.

Então, nós teremos hoje, várias Medalhas que serão
entregues e o Título Honorífico ao Dr. Edmilson José de Matos
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Fonseca; Medalhas de Mérito Legislativo pelos serviços pres-
tados ao nosso Estado de Rondônia, aos Bombeiros Militar,
Polícia Militar e Policial Civil. Vamos nomear cada um de vocês,
Coronel Bombeiro Martins Moreira Barbosa, já está na Reser-
va, mas prestou um grande serviço ao nosso Estado de
Rondônia, Vilhena, aí o Ministério da Justiça também, Tribunal
de Justiça; Coronel BM Lindoval Rodrigues Leal, está em mis-
são, é representado por sua esposa hoje, já tivemos uma mis-
são também, de resgate no município de Guajará-Mirim, de
um paciente traumatizado e ele estava também presente. Te-
nente-Coronel Nivaldo de Azevedo Ferreira foi Comandante
também do nosso município de Guajará-Mirim, e presta um
grande serviço para o nosso Estado de Rondônia. Sargento BM
Rodrigo Andrade da Rocha, não pode estar presente, não sei
se tem alguém o representando, não? Passar para algum Bom-
beiro para entregar a Medalha a ele posteriormente. Major BM
Daniele Cristina Lima Ferreira, também pelos relevantes servi-
ços prestados ao nosso Estado. Coronel BM Gilvander Gregório
de Lima, também está presente, parabéns pela homenagem.
Coronel BM Felipe Santiago Chianca Pimentel, parabéns, Co-
ronel, pelos relevantes serviços, frente também ao Comando
Geral do Corpo de Bombeiros. Estarão entregando aí uma nova,
a Grand Caravan, uma aeronave para atender o Estado de
Rondônia. Palmira Gomes de Souza, nós tivemos uma home-
nagem aos policiais civis em Guajará-Mirim, e a senhora foi
escolhida para ser homenageada aqui na Assembleia Legislativa
pelos relevantes serviços prestados principalmente com toda
aquela equipe de narcóticos que nós temos lá em Guajará-
Mirim, a equipe do João Pomba, conhecida, que saiu na Revis-
ta Veja, teve um noticiário na Alemanha. Parabéns pelos servi-
ços prestados ao nosso Estado. Coronel BM Roberto Elói de
Souza, padrinho de casamento, também prestou um grande
serviço em todo nosso Estado de Rondônia, foi Comandante
do Batalhão de Guajará-Mirim, Ji-Paraná, trabalha agora aqui
na nossa Capital. E o Tenente-Coronel PM Odinelson Gomes
Braga, que está aqui presente, vem prestando um grande tra-
balho, já prestou no nosso Estado e agora aí na nossa frontei-
ra de Guajará-Mirim, que é uma fronteira bem problemática,
mas, que vem dando grandes frutos através do 6º Batalhão,
no seu Comando.

Nós queremos passar agora a palavra, e eu quero agra-
decer a presença de cada um de vocês que estão aqui e os
familiares de cada agraciado neste momento.

Vamos passar a palavra agora ao Dr. Edmilson. Ele vai
fazer um pequeno resumo aí, a linha do tempo dos seus traba-
lhos, principalmente no trabalho frente ao combate a Epilep-
sia, ao preconceito, combate ao preconceito. Nós temos o
Edmilson aqui também, que é o Presidente da Associação da
Epilepsia, que está presente ali. Nós vamos passar a palavra
ao Dr. Edmilson, para fazer um pequeno resumo.

O SR. EDMILSON JOSÉ DE MATOS FONSECA – Bom dia a
todos. Vocês vão desculpar porque uma homenagem dessas,
a gente fica nervoso. Então, algumas gafes, alguma coisa é
em decorrência do nervosismo, eu já antecipo as minhas des-
culpas. Então, nós vamos saudar aqui, em primeiro lugar, o
senhor Presidente, que preside esta Sessão Solene da
Assembleia Legislativa de Rondônia, em nome de quem saú-
do, tem que ser um pouco mais rápido, que nós perdemos

tempo aí já, em nome de quem saúdo as autoridades, os com-
ponentes da Mesa. Quero também saudar a senhora Deputa-
da, embora não estando presente, mas, tem que ser mencio-
nada, e os senhores Deputados, demais autoridades civis, ecle-
siásticas, militares presentes a este ato solene, homenagea-
dos presentes, senhoras e senhores. Recebo com humildade,
neste momento singular de minha vida, a cidadania rondoniense
que o povo do Estado de Rondônia me outorgou, mediante
seus legítimos representantes. Rondoniense já o era de cora-
ção, doravante o sou de fato e de direito pela consolidação
honorífica da minha cidadania. Um Título honroso como este
não é conquista de um homem só, ele é permeado de coadju-
vantes, aos quais agradeço indistintamente neste momento
sublime da minha vida. Não pretendo enumerá-los neste ins-
tante tão carregado de emoção para evitar injustiça. Então,
peço desculpas, eu vou evitar nomes porque essa enumera-
ção normalmente causa problema para quem vai, quem se
propõe a fazer esse tipo de proposta. Não pretendo enumerá-
los neste instante tão carregado de emoção, no entanto, vale
destacar a importância que o Ministério Público de Rondônia
emprestou a causa da Epilepsia a partir do ano de 2010 com o
Projeto Epilepsia em Debate na Sociedade como veremos em
resumo na exibição da linha do tempo.

Então nós vamos exibir essa linha do tempo que seria
assim uma espécie de prestação de contas para a sociedade
rondoniense do meu trabalho a frente desse projeto, eviden-
temente, que não sou eu só, mas, lá no Ministério Público nós
já vestimos roxo do Procurador Geral ao mais modesto funcio-
nário, quem quiser examinar é só ir lá na sexta-feira, que a
recepção do MP por iniciativa própria, estão todos vestidos de
roxo, toda sexta-feira e eu por esse gesto de funcionário tão
humilde eu me vi na obrigação de também toda sexta-feira
comparecer para o trabalho vestido de roxo. Mas, vamos sa-
borear um pouco aqui ainda que um pouco atrasada essa linha
do tempo. Esse Projeto da Epilepsia em Debate na Sociedade
que é um Projeto do Ministério Público de Rondônia vem desde
2010 a 2019 já faz parte do seu PGA, que é o Plano Geral de
Atuação. Mas antes desse tempo, já eu, o Edmilson, o Verea-
dor, como é o nome? Jean Oliveira, na época, nós fizemos um
grupo, fundamos a 1ª Associação das pessoas com Epilepsia
no Estado de Rondônia, mas, conhecida como APEERON, na
época eu não sabia que portador não se usa mais para Epilep-
sia, a pessoa com Epilepsia. Então nós fundamos o Edmilson
Zeballos, que está aqui presente, continua na Presidência até
hoje prestando um grande serviço a sociedade rondoniense,
ele não precisa dessa cidadania porque ele já é cidadão natu-
ral, nascido aqui em Porto Velho e tem esse grande trabalho.
Mas, nós tivemos que aprender muita coisa e fizemos, nós
fomos inspirados para criar esse Projeto Epilepsia Fora das
Sombras, da Organização Mundial de Saúde; Epilepsia sob Nova
Perspectiva da ASPE, baseada em Campinas/São Paulo, que é
o braço direito da Organização Mundial de Saúde no Brasil e
Epilepsia sem Preconceito da EPIBRASIL, que é a Federação
Brasileira de Epilepsia. Vamos para frente.

Bom, e este ano, nós já desenvolvemos um trabalho na
Educação e devido a Copa do Mundo e a eleição o trabalho não
foi suficiente. Então, nós já fizemos um planejamento, os se-
nhores vão ver aí mais tarde para o ano de 2019 nós vamos
continuar na Seara da Educação. E para falar com a juventude
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eu necessitava criar alguma coisa, então eu tive o atrevimento
de me meter a ser compositor e fiz essa música Epilepsia na
Escola. Vamos ouvi-la.

(Apresentação do Vídeo)

O SR. EDMILSON JOSÉ DE MATOS FONSECA – Podem bater
palmas se quiserem, obrigado. Já tivemos aqueles momentos
difíceis no início, agora ficou um pouco mais alegre. Aí na linha
do tempo, o primeiro Procurador que abraçou a causa da Epi-
lepsia e trouxe para o Ministério Público, foi o Ivanildo, na sua
gestão que tem a data aí, nós vamos que dar uma acelerada
em razão do atraso. Então, tivemos esses fatos o 8º Encontro
Nacional das Associações de Epilepsia, tivemos no ano de 2010,
nós trouxemos na época o João Hércules, que era Presidente
da Federação, paraibano, que veio aqui ministrar a palestra e
fizemos um evento maravilhoso. Tivemos aprovação do PGA,
que é o Plano Geral de Atuação do Ministério Público, foi apro-
vada, a causa da Epilepsia por todos os colegas do Ministério
Público, os Procuradores e Promotores. Então, fiquei muito fe-
liz com esse gesto do Ministério, por que lá em 2009, quan-
do eu percebi que a causa da Epilepsia era muito grande, era
maior, não cabia nos meus ombros, eu me socorri da institui-
ção, levei e os colegas compreenderam e aprovaram esse pla-
no já na gestão do Airton, ele está até 2019, nós vamos ver aí
daqui para lá. Então, isso foi muito importante porque inclusi-
ve, nós ganhamos uma sub, vamos dizer, eu não sou bem em
contabilidade, mas, seria uma subunidade sei lá, de contabili-
dade para contabilizar. Então, nós temos uma verbazinha aí
pequena que dá para a gente fazer os movimentos, por exem-
plo, trazer um conferencista e tal, então, essa coisa vem sendo
arrumada muito de longe. Porque eu trouxe para a instituição?
Porque a causa era muito maior do que eu, trinta e cinco mil
pessoas com epilepsia em Rondônia, quatro milhões de pesso-
as no Brasil, e no mundo setenta milhões. Aí quando eu vi o
tamanho, eu disse não, isso não é para mim não meu Deus,
vamos buscar mais apoio, e foi muito bacana essa participa-
ção. Então, nós temos aí agora subunidade orçamentária que
é administrada pelo CAOP Saúde, que está aqui presente, a
Doutora Rosângela Marsaro, que dirige o CAOP Saúde do Mi-
nistério Público, e vamos tocar o barco para ganhar tempo. E
coube a mim, diz que lá não tem, todo mundo lá é inteligente,
aí disseram: “você que inventou a história, você vai ser o coor-
denador”. Então, naquela época eu passei a ser, fui designado
para coordenar esse projeto. “É você o pai da criança?”. Quem
criou que embale a criança. Aí o negócio caiu nas minhas cos-
tas e estamos aí até hoje. Fizemos em 2010, o primeiro Encon-
tro sobre Epilepsia em Rondônia, em 2010, realizado na cidade
de Porto Velho, lá no Auditório do Ministério Público, aí está
esse primeiro encontro, trouxemos aí pessoas Dr. Li que estava
aí também já, aliás, quem não conhece o Dr. Li Li Min, ele é
oriental e é o Embaixador do Brasil para Epilepsia da Organiza-
ção Mundial de Saúde e dirige a ASPE, que é o braço direito da
Organização Mundial de Saúde lá em Campinas, São Paulo.
Estamos aí. Eu entrei de férias depois desse movimento que
nós fizemos em Rondônia, desse encontro, fui a Guadalupe a
cidade natural que hoje está rivalizando com Rondônia, que é
da terra do coração agora e de cidadania também. Então eu fui
às férias em dezembro e não me contive de não levar para a
minha terra esse projeto de Rondônia, então eu escolhi uns

dias ali das férias, fiz uma campanha e fomos à Câmara Mu-
nicipal fizemos um evento maravilhoso no dia 16 de dezem-
bro, com a presença do João Hércules que era Presidente da
Federação na época. Então ingressamos na gestão, na pri-
meira gestão do Dr. Héverton Alves de Aguiar, Promotor de
Justiça Procurador Geral do Ministério Público na época e tam-
bém, graças a Deus, o Procurador Geral e tem me dado apoio
até o momento. Então nós fizemos esse Encontro em Porto
Velho e Ariquemes, 29 e 30 de agosto de 2013, sobre o tema
Epilepsia Sob Nova Perspectiva que inspirou o nosso trabalho
aqui em Porto Velho, o Dr. Li Li Min está ali, ele também dirige
o setor de Neurociência e Neurologia da UNICAMP, é o diretor
desse Departamento, então foi uma palestra bastante provei-
tosa e é com esses temas que nós vamos debatendo na esco-
la, no Ministério Público, nos sindicatos e em todo lugar que
somos convidados. Estivemos em Pimenta Bueno, no dia 26 e
27 de 2013 com o tema ainda da Epilepsia Sob nova Perspec-
tiva na Unipar em Pimenta Bueno, com um público estimado,
vocês vão vendo aí o público, de 180 pessoas. Na época eu e
o Edmilson lá em 2009 quando a gente levava 10 pessoas, 5,
às vezes, fiz palestra para 1 pessoa só no meu gabinete, o
importante é não desistir, continuar, hoje aí, um público na-
quela época. Depois fomos para Foz do Iguaçu e lá o Ministé-
rio Público recebeu a sua primeira Placa de homenagem por
ter abraçado a causa da Epilepsia. Isso aconteceu um fato
interessante, o Dr. Li Li Min que está aí ao meu lado fazendo
entrega da Placa, ele pensava que a Placa era para mim, aí eu
o deixei discursar e no final a Placa é do Ministério Público,
não é minha não: “mas rapaz! Mas o seu discurso foi lindo,
maravilhoso”. Que ele pensava que era para mim a Placa,
mas nós levamos na esportiva, numa boa. E aí já do Dr.
Héverton, no seu segundo mandato em 2015 também conti-
nuou a apoiar, tivemos um Encontro em Ji-Paraná, na ULBRA,
outro evento, com a Dra. Carolina Doretto, que é da Universi-
dade Federal de Minas Gerais, então com esse dinheiro que a
gente tem do CAOP Saúde a gente vai trazendo essas figuras
renomadas da área da ciência para poder a gente aperfeiçoar
o nosso conhecimento. Temos também o Dr. Lucas Henrique
Magalhães, de saudosa memória ainda jovem faleceu e era
um médico nosso braço direito como palestrante também no
tema da Epilepsia. Aí viemos para Porto Velho, esse foi o evento
que mais marcou a presença do Ministério Público na Epilep-
sia que é o 13º Encontro Nacional da Federação Brasileira de
Epilepsia em Rondônia, esse é um marco histórico, não foi
feito no nosso auditório porque estava em reforma, mas, fize-
mos o evento lá no auditório do Tribunal de Contas, foi mara-
vilhoso e daí foi crescendo sempre esse movimento da causa
da Epilepsia que é uma causa mundial, não é só nossa, e
entramos na gestão do Dr. Airton Pedro Marin Filho, que eu
costumeiramente pela amizade e pela deferência que foi meu
chefe de gabinete costumo chamá-lo de Airtão porque ele é
grandão, maior que eu muito, então o chamo de Airtão, e
então nós estivemos: “Dr. Airton, vamos fazer palestra nos
presídios da Capital”. Ele bateu o martelo e fizemos 3, 4, 12,
7, 27 e 30.11.2015 palestra para os presidiários ou para os
reeducandos lá no sistema penitenciário aqui em Porto Velho,
por que isso? Inspirado em Dostoiévski escritor russo, que foi
epilético mandado para a Sibéria para trabalho forçado, tinha
crise de epilepsia e os colegas não sabiam cuidar da epilep-
sia, nem aquele atendimento primário que nós vamos ver aqui,
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isso me preocupou. O que mais me chamou a atenção é que lá
estava uma turma de Agentes Penitenciários e não sabia fazer
o procedimento de atendimento, pois é digo: “vocês Agentes
Penitenciários vão perder para os presidiários, vocês não sa-
bem fazer o atendimento”. Então aí eles ficaram: “vamos ter
que fazer lá no curso também de Agente Penitenciário?”. Va-
mos porque vocês têm que aprender coisas que os presidiári-
os de Rondônia... Olha eles aí tirando foto comigo no presídio
feminino, 23 e 24 de 2015, presidiários da Capital, já na ges-
tão do Dr. Airton.

Aí é o Dr. Airton em Campinas, São Paulo, na UNICAMP,
foi homenageado como Procurador Geral pela Federação Bra-
sileira. Então nós já temos o Ministério Público homenageado
e também o Procurador Geral recebendo a comenda aí das
mãos, na realidade ele foi surpreendido porque eu sabia que a
mãe dele morava em Campinas, São Paulo e nós trouxermos
Dona Terezinha entregando a placa que ficou bastante emoci-
onado. O Dr. Lira quem conduzia o Cerimonial e o Airtão está
aí recebendo da mãezona o seu merecido troféu da Federação
Brasileira de Epilepsia.

Aí está ele com a família. Isto foi na UNICAMP, seleção
em uma mesa especial para a família, e ele recebeu. E, aí, eu
já estou aí em visita ao Procurador Geral, que eu recebi uma
homenagem do nosso parceiro Boi Manhoso, então recebi, eu
e minha esposa. Eu sou o padrinho do Boi Manhoso e ela a
madrinha. Temos um trabalho social na Zona Leste com mais
de 500 crianças, através do Boi Manhoso que ela, a Dra. Fáti-
ma aqui presente é que é a Presidente. É uma Associação Boi
Manhoso, que desfila aqui no Flor do Maracujá e no Duelo da
Fronteira em Guajará-Mirim. Muito bem. Aí eu recebendo este
troféu do Boi Manhoso, fui prestar contas ao meu amigo Airtão,
lá no gabinete dele, esta foto maravilhosa aí.

E o Boi Manhoso tem uma ala da Epilepsia que na hora
em que o Boi vai sair tem um ator que faz uma simulação de
uma crise de epilepsia, tem o médico, tem o enfermeiro, tem
tudo para fazer o atendimento, o procedimento.

Bom, aí em Vilhena em 2016, foi mais um Encontro de
Epilepsia com a Dra. Caroline, o Dr. Li li Min, aí é na AVEC, a
Faculdade de Vilhena, mais ou menos 400 pessoas.

Eu não sei se na linha do tempo vocês estão notando aí
que vai aumentando o número de pessoas que estão compa-
recendo para ter o tema. Então tivemos a presença aí do Dr.
Paulo Lermen que é o Promotor da Saúde, lá, e a Dra. Caroline
como eu falei.

E reunião na ALE em Porto Velho. Nós tivemos esta reu-
nião aqui na Assembleia Legislativa para adquirirmos na épo-
ca como todo sonhador, nós queríamos arranjar R$
1.500.000,00 para implementar o Centro Neurológico do Hos-
pital de Base. E as coisas foram acontecendo, nós ainda não
conseguimos. Mas no fundo, no fundo a gente queria, por que
nós já fizemos cinco cirurgias, para quem não sabe, no Estado
de Rondônia. E estamos precisando de um equipamento cha-
mado VIDEO EEG, faz uma avaliação para cirurgia de epilep-
sia. Mas, nós não perdemos a esperança e vamos ficar aqui
cutucando os deputados até sair a emenda para a gente con-
seguir. Se não R$ 1.500.000,00 pelo menos R$ 150.000,00
para adquirir o equipamento. Viu, Deputado Neidson, pode fi-
car tranquilo que nós não vamos largar o seu pé enquanto
essa máquina não chegar aqui em Rondônia, para a gente
fazer as nossas cirurgias aqui, e nem dos senhores deputa-

dos. Nós temos uma Lei de Rondônia, que nós vamos ver lá na
frente, que nós temos a Semana de Estudo da Epilepsia. E nós
fizemos este estudo aí, o primeiro em 2017, a Lei é 2015, a
Semana de Estudo na Policlínica Oswaldo Cruz. A Lei é 2.552,
de 01/05/2016. Foi um movimento muito maravilhoso. Tive-
mos depois no Major Guapindaia, no auditório fazendo, cum-
prindo essa Lei. Veja a importância de ter a Lei da Epilepsia.
Então é isso que nós vamos mostrar lá na frente. As três Leis.
E também foi feita nesse mesmo dia, no dia 21 esse estudo no
Major Guapindaia com a palestra do Dr. Sérgio Moraes Costa.
E na FIMCA também no dia 22 com cumprimento a esta Lei.
Então foi feito um evento na FIMCA onde debatemos o tema
da causa da Epilepsia, em cumprimento a Lei. A Escola Bela
Vista, também de Porto Velho, foi no dia 12 de maio de 2017,
palestra básica e distribuição de material informativo. Segun-
do mandato. Ele foi reeleito o Dr. Airton, e vamos aí para o 2º
Mandato, então, o Procurador que realmente tem tido um des-
taque especial no que diz respeito à causa da Epilepsia. Escola
Ulisses Guimarães no dia 19/2017, palestra básica sobre Epi-
lepsia e distribuição de material. Então a gente leva a pasta e
entrega o material para os alunos. Na escola Rio Branco no dia
26 de maio de 2017. E então passamos a capacitação das Ge-
rências Regionais de Saúde. Evidentemente que neste momen-
to em cumprimento a Lei nº 3617, nós tivemos o apoio do
Secretário de Saúde ou da Secretaria de Saúde, e nós fizemos
uma espécie de planejamento estratégico. Por exemplo, estas
palestras de capacitação têm os municípios sedes como Ji-
Paraná e os municípios englobados, aqueles que ficam nas
circunvizinhanças. Vamos dar só um exemplo: Ji-Paraná, aí
tinha Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Urupá, Mirante da Ser-
ra, Nova União e Alvorada d’Oeste, então são os circunvizinhos.
Então a gente fazia a sede em Ji-Paraná e chamava os de-
mais, e assim nós vamos à sequência, o núcleo de Guajará, de
Porto Velho. Então foram feitas em todas essas sedes aí, Ji-
Paraná, Jaru, São Francisco, Cacoal, Vilhena, Ariquemes, Rolim
de Moura, Guajará e Porto Velho, então esse foi o trabalho
desenvolvido e ali as regiões que faziam a circunvizinhança.
Lei sobre a Epilepsia. Eu gostaria de chegar aqui, porque o
Estado Rondônia é um dos poucos que tem lei de proteção e
assistência às pessoas com Epilepsia. Nós temos a Semana de
Estudo, uma Lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa,
temos já regulamentada, foi sancionada pelo Governador, essa
Lei é a principal, 3.617 de setembro de 2015, que tem a cria-
ção de um programa, esse programa que nós estamos desen-
volvendo de Assistência e Prevenção as Pessoas com Epilep-
sia, e temos a Lei, esse programa nós estamos cumprindo, já
cumprimos na saúde, estamos indo agora esse ano para a
educação, foi interrompido por causa da Copa do Mundo e
depois as eleições, mas, nós vamos dar continuidade. Muito
bem, mas tem a Lei 4.235 deste ano, de autoria do Deputado
Dr. Neidson, que criou foi o Março Roxo, melhor ainda, muito
melhor do que ter só uma semana agora nós vamos ter Março
Roxo, que vai ter uma fitinha daquelas que tem no Azul, que
tem no Rosa para o câncer de mama e o câncer de próstata,
então nós vamos usar uma fitinha, mas, recentemente por
sugestão nossa, ele fez mais dois parágrafos, que é interesse
nosso, não sei se vai ser aprovada ou não, mas, está em dis-
cussão e é bom que se discuta mesmo, o parlamento é para
discussão, não é para chegar e achar que vai fazer, mas, pelo
menos nós estamos tentando. Nós queríamos o quê? O prédio
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do Poder Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério
Público nesse mês roxo, que é uma coisa tão simples, não dá
tanta despesa, pelo que estou sabendo é um plástico, lá não
está iluminado todos os dias no Ministério Público? O que custa
comprar um plasticozinho desse tamanho, colocar no holofote
lá e o prédio ficar roxo, então eu dei a ideia, ao Ministério
Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário. E nós vamos fa-
zer um pit stop, porque vai passar a turma de carro: “por que
esse prédio está roxo”? Aí eu vou dizer: por conta da Lei nós
estamos dando concretização a Lei do Deputado Dr. Neidson, e
a Lei 4.235 deste ano, de março deste ano, que criou o mês de
Março Roxo no Estado de Rondônia. Então eu queria dizer para
as senhoras e senhores, que o Estado de Rondônia é um dos
poucos Estados do Brasil e, senão o que está à frente de todos
no que diz respeito à Epilepsia graças a Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia que tem aprovado as leis de proteção e
assistência às pessoas com Epilepsia. Aí, nós estamos em Ji-
Paraná, no Programa de capacitação. Aí já é dos agentes co-
munitários de saúde, foi o ano inteiro em Ji-Paraná. Em Jaru,
23 de junho de 2017, dos agentes comunitários de saúde. En-
tão, nós temos a entrevista em rádio, aí é o procedimento,
começa a ter. São Francisco, em julho de 2017, também dos
agentes comunitários. Cacoal na FACIMED, aí as entrevistas
com vocês, graças a Deus a imprensa também tem dado um
apoio enorme ao nosso trabalho. Vilhena, também estivemos
na Band Cidade, e com os agentes comunitários de saúde mais
uma vez em Vilhena, o Sicoob. Ariquemes, em setembro, que
para quem não sabe; 09 de setembro é o Dia Nacional e Lati-
no-Americano da Epilepsia e 26 de março é o Dia Mundial de
Conscientização sobre a doença. Então, Rolim de Moura, esti-
vemos lá também, em outubro de 2017, com essa programa-
ção dos agentes comunitários de saúde, foi o ano inteiro.
Guajará-Mirim, também 10 de novembro de 2017, com entre-
vistas e foi no Sindicato lá que nós fizemos, o Deputado Dr.
Neidson estava presente também a esse evento. Em 24 do
novembro de 2017, em Porto Velho, aí nós encerramos o ano
aqui em Porto Velho com um evento maravilhoso também. Es-
cola Estadual, para iniciar 2018, recebemos o convite da Esco-
la Estadual Casa de Davi e fizemos também uma programação
para a Escola. Faculdade UNIRON, em 26 de março, de 2018,
Programa de Professores e Serventuários da Educação em
Rondônia. FIMCA, também, Programa de Capacitação dos Di-
retores Professores e demais Serventuários. Carmela Dutra,
no dia 28/03, Programa também, Professores e demais. Vocês
estão vendo que em 2017, foi agente comunitário de saúde e
em 2018 nós estamos na batalha na frente à educação com o
apoio também do Secretário de Educação. Buritis, no dia 25/04
nós fizemos também um trabalho com os serventuários da
Educação. Porto Velho, abril de 2018, aí nós temos uma visita,
porque eu quero levar à compreensão porque é que as pesso-
as não dão emprego para as pessoas com epilepsia. Eu tenho
que ter um trabalho junto ao sistema S, especialmente a sua
direção. Estive com o Marcelo Thomé, um jovem empreende-
dor, que tem uma visão completamente diferente e quer cola-
borar com o Ministério Público nesse trabalho. Então, para tra-
tar sobre a parceria entre o Ministério Público e o sistema FIERO.
E por conta disso, nós vamos fazer parte desse movimento, o
senhor Edgar Teixeira, que o Projeto Executivo Movimento
Rondônia pela Educação é dirigido por ele, esteve em meu
gabinete, recebeu meu material e repassou o da FIERO, já
com parceria para a gente iniciar esse trabalho junto ao Siste-

ma S. E Machadinho do Oeste, 27/04/2018, eu não sei se
passou, mas tivemos também no SEBRAE, com o Samuel, eu
não sei se passou aí, no SEBRAE. Aí está aqui o SEBRAE, com
o Samuel recebendo a camiseta, ali é o carro de apoio da
Epilepsia, e também fomos bem recepcionados, estamos arti-
culando um trabalho em parceria para melhorar essa visão
que o empresário tem sobre a pessoa com Epilepsia. Bom, o
programa de capacitação do corpo docente das escolas do
Estado de Rondônia é para este ano. Nós já cumprimos esse
programa em Porto Velho, nós cumprimos já em várias cida-
des, aí tem a data, o município e agora nós estamos, por quê?
Porque esse pessoal é capacitado, eles têm condições de re-
plicar esse material. Nós deixamos todo material com os pro-
fessores, os funcionários, os psicólogos, os pedagogos a fim
de que seja replicado na sala de aula. Então, nós fizemos aí,
na Casa de Davi já passou, Faculdade UNIRON, FIMCA, Carmela
Dutra, Sindicato, Centro Cultural, ainda tem Rolim de Moura.
Então vocês estão vendo aí toda uma programação: Buritis,
Machadinho, Rolim. Nós interrompemos por causa da Copa
do Mundo. Então a Copa do Mundo deu uma brecada no nosso
trabalho, e as eleições. Então, por isso que nós sentamos ter-
ça-feira, eu com a equipe da Secretaria e do Ministério Públi-
co, A CAOP Saúde, comigo reunindo lá na nossa sala e já
temos um projeto aí para o ano que vem para 24 municípios,
que nós vamos mostrar. Capacitação, Programa de Capacitação
do Corpo Docente para as escolas, cronograma já para 2019.
Eu não vou citar porque a gente já está atrasado, mas, como
os senhores estão vendo aí, são 24 municípios. Nós temos aí,
cada bloco desses de três. Então a gente vai fim de semana,
faz o bloco de três municípios e volta no domingo. Então nós
temos já para o ano que vem, está programado, isso só falta
agendar as datas, porque as datas, aí a Rebeca, que é minha
Assessora lá pela Secretaria, ela entra em contato com os
municípios, os Secretários de Educação porque tem município
que tem data de emancipação, é feriado, então a gente faz
uma agenda nesses municípios que já estão escolhidos. Aí
fizemos em Rolim de Moura já, ainda em 2018 saltou um pou-
co aí, aí vem 2018 em Rolim de Moura. Nova Brasilândia, já
estivemos por lá também. Casa de Apoio às pessoas com Epi-
lepsia, isso aqui é uma coisa que muita gente não sabe, que
em Porto Velho tem uma Casa de Apoio, especialmente para
as pessoas do interior. Porque antigamente a filosofia era in-
ternar para excluir, criaram uns monstrengos aí; chamado asilo,
chamado manicômio e outros nomes mais monstruosos, onde
os loucos, os epiléticos, as prostitutas, os bêbados eram joga-
dos lá dentro para excluir da sociedade. Agora a filosofia é
outra, nós não internamos para incluir essas pessoas na soci-
edade. Por isso esses resquícios monstruosos ainda imperam
na nossa sociedade. Quantas mães não chegam ao Ministério
Público, na Defensoria, pedindo para internar um filho. O filho
está só com surto. Leva lá na UPA, dá um sossega leão nele,
ele melhora. Não excluir da família, da sociedade como se
fosse um João Ninguém, como era feito. Tem um filme a res-
peito disso, quem quiser, anote e veja o filme: Holocausto
Brasileiro, de um livro, um livro documentário, chamada Daniela
Arbex, uma jornalista que escreveu sobre esse monstruoso
manicômio que tem em Barbacena, Minas Gerais. Encarcera-
vam, às vezes sem motivo nenhum. Lá, uma senhora, vocês
não assistiram o filme, apenas pediu para ganhar o irmão, o
pai jogou, ela polia café, fazendeiro de café: “papai, eu quero
ganhar igual ao meu irmão”. “Ah! Quer? Pois vá lá para o
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manicômio, fique lá”. Pronto, 35 anos lá dentro. Muito bem,
então nós temos aí essa Casa de Apoio, fica no Bairro Três
Marias, ali perto do CEMETRON.  Então, já tem o consultório
médico, está pronto e estamos aguardando médico. Aí a por-
tinha do consultório médico, como você vê, e vamos assistir ao
filme do Consultório Médico, eu fazendo uma visita lá.

(Apresentação de Vídeo)

O SR. EDMILSON JOSÉ DE MATOS FONSECA – Muito bem.
Então, um dos nossos objetivos com esse Programa, com essa
luta pela causa da Epilepsia como está bem claro aí Rondônia
no Mapa do Brasil.

Nós já pintamos o Ministério Público de Rondônia de
roxo e pretendemos pintar o Estado todinho para ninguém fi-
car desinformado sobre esta grave doença crônica.

Agora para encerrar eu vou passar mais uma música
que institui para Epilepsia. O Dr. Li deu a ideia, então eu fiz
uma marchinha para a gente fazer o Bloco da Convulsão. En-
tão eu fiz a ideia, nós vamos colocar, nós não vamos disputar
com as Escolas de Samba com nada, nós queremos o Bloco na
rua para chamar atenção, vai tanta gente para o carnaval,
autoridades e tal e jurados, nós não queremos ganhar nada
lá, a única coisa que nós queremos colocar nossas faixas, as
camisetas roxas para que a sociedade saiba que a pessoa com
Epilepsia merece respeito e ter dignidade na sociedade. Va-
mos à música, por favor.

(Apresentação de Vídeo)

O SR. EDMILSON JOSÉ DE MATOS FONSECA – Obrigado povo
de Rondônia pelo Título que já habitava no meu coração, es-
pecialmente, ao Deputado Neidson que teve essa iniciativa de
consolidar Rondônia no meu coração, porque assim já o era,
obrigado a todos.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Parabéns Dr. Edmilson,
o Senhor merece esse título. Quero agradecer a presença tam-
bém do Pastor Fabrício Martinho, 2º Vice-Presidente da
Assembleia de Deus. Realmente a Epilepsia, não é uma doen-
ça, é um distúrbio neuronal, é uma hiperatividade cerebral
que os neurônios funcionam muito rapidamente e tem crises
convulsivas, muitas pessoas pensam que a Epilepsia é conta-
giosa através da saliva, não é contagiosa; a maior parte das
pessoas da nossa população não sabe o que fazer quando tem
uma pessoa tendo uma crise convulsiva. Então, esse trabalho
que o Ministério Público realiza, que tem a frente o Dr. Edmilson,
sua esposa, a Associação dos Epiléticos aqui que está o Edmilson,
também o Presidente no Estado de Rondônia, é de suma im-
portância para que possamos também divulgar e para as pes-
soas, os alunos, os detentos, todos eles possam aprender tam-
bém, a nossa população como agir nessas situações. Eu tive
um exemplo, no último Festival de Música que nós fizemos em
Guajará-Mirim, Festival de Música Gospel, tinha um rapaz sen-
tado lá no Bumbódromo, eu não se vocês conhecem o
Bumbódromo, muitos já conhecem, no último degrau do
Bumbódromo, bem alto, acho que dá mais de cem metros, e
ele teve uma crise lá em cima. Me chamaram, eu fui lá aten-
der esse rapaz, e a mãe dele estava orando lá dizendo: “sai
demônio, sai demônio”. Também não é uma pessoa
endemoniada, isso aí é um distúrbio neuronal que nós temos,

que tem tratamento e com o tratamento a pessoa pode viver
completamente uma vida normal.

Vamos passar a palavra agora ao Excelentíssimo Dr. Ale-
xandre Jésus de Queiroz Santiago, Presidente da Associação
do Ministério Público de Rondônia.

O SR. ALEXANDRE JÉSUS DE QUEIROZ SANTIAGO –
Excelentíssimo Senhor Deputado Dr. Neidson, proponente des-
ta Sessão Solene de Homenagem, Excelentíssimo Senhor Dr.
Airton Pedro Marin Filho, Procurador Geral do Ministério Públi-
co do Estado de Rondônia; Dr. Edmilson José de Matos Fonse-
ca, Procurador de Justiça, homenageado; Coronel Felipe San-
tiago Chianca Pimentel, Comandante Geral do Corpo de Bom-
beiros Militar de Rondônia, hoje também homenageado; Te-
nente-Coronel PM Odinelson Gomes Braga, Comandante do 6º
Batalhão da Polícia Militar de Guajará-Mirim, homenageado;
Dr. Raimundo Mendes de Souza Filho, Delegado de Polícia Ci-
vil; Coronel PM Ênedy, Assessor Militar da Assembleia
Legislativa. Serei breve. Em nome da Associação do Ministério
Público de Rondônia, Senhoras e Senhores, venho aqui saudar
todos os homenageados, o Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros Militar, Coronel Felipe Pimentel; Comandante do
Batalhão de Guajará-Mirim, Tenente-Coronel Odinelson Braga,
e em especial o Dr. Edmilson de Souza de Matos Fonseca,
Procurador de Justiça. Vossa Excelência nos inspira, nos entu-
siasma. O Dr. Edmilson é o nosso decano e com seu
envolvimento não só nas causas do Ministério Público como
Procurador de Justiça, mas, também no seu envolvimento neste
projeto, um projeto de dimensão nacional, não apenas local,
ele cumpre muito bem o papel de liderança ao inspirar os no-
vos Promotores de Justiça e também os Procuradores de Jus-
tiça. Dr. Edmilson, já poderia estar aposentado, mas, segue
engajado na causa, não apenas desta, mas, de todas as cau-
sas da sociedade de Rondônia, do povo deste Estado, e esta
homenagem é bastante justa. Rondônia, já habitava no seu
coração, agora habita também na sua certidão de nascimento
de alguma forma, pois passa a ser um cidadão do Estado de
Rondônia. Dr. Edmilson, muitas vezes é conhecido, para aque-
les que não o conhecem tão bem, uma pessoa sisuda, de pos-
tura grave, severa, mas, quando nos aproximamos do Dr.
Edmilson, vemos que é uma pessoa de grande coração, de
bom senso de humor e que é solidário, tem compaixão, é ami-
go e é justo. Parabéns, Deputado, pela propositura, tenha cer-
teza que Dr. Edmilson, faz jus a essa homenagem, assim tam-
bém como o Coronel Felipe Pimentel, e o Tenente-Coronel
Odinelson Braga, todos sempre envolvidos com a causa desse
Estado, com o povo do Estado de Rondônia, com a sociedade
do Estado de Rondônia. O Projeto Epilepsia em Debate na so-
ciedade é um projeto de conscientização, de reflexão profun-
da, cidadania de solidariedade. São quatro milhões de brasi-
leiros que tenha certeza, Dr. Edmilson, têm uma vida melhor,
sobre uma nova perspectiva após o trabalho de Vossa Exce-
lência. Continue nesse trabalho e tenha certeza que o povo de
Rondônia, sempre terá muito a agradecer a Vossa Excelência,
parabéns a todos, um grande abraço, bom dia.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Vou passar a palavra
agora ao Excelentíssimo Senhor Dr. Airton Pedro Marin Filho,
Procurador Geral de Justiça do Ministério Público de Rondônia.

O SR. AIRTON PEDRO MARIN FILHO – Bom dia a todos. Exmº
Sr. Deputado Dr. Neidson na pessoa de quem eu saúdo os de-
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mais integrantes da Mesa, integrantes do Corpo de Bombeiros
Militar, da Polícia Militar, Polícia Civil, e já de início eu parabeni-
zo os senhores pelo prêmio que estão recebendo hoje pelo
reconhecimento dos vossos trabalhos perante a sociedade. É
muito importante para a sociedade saber quem trabalha por
ela e saber quem dentre esses se destaca, é a excelência do
serviço que Vossas Senhorias prestam à sociedade deve ser
reconhecida, isso é um momento de orgulho para nós cida-
dãos e para todas as instituições. Saúdo também na pessoa do
Dr. Edmilson, os nossos colegas do Ministério Público que aqui
se fazem presentes para reconhecer, para validar esse prêmio
que esta Casa de Leis confere ao Dr. Edmilson, é o nosso reco-
nhecimento institucional pelo trabalho que ele tem prestado
também perante a nossa instituição. Também na pessoa do Dr.
Edmilson saúdo as pessoas que aqui se encontram integrantes
do nosso CAOP, integrantes da sociedade, familiares e amigos
que para cá vêm também em busca dessa justa homenagem.
Eu sempre tive uma frase comigo que diz que ‘a palavra sem-
pre convence, mas o exemplo arrasta’, então a palavra do D.
Edmilson diante dessa grave lesão social que a Epilepsia traz
não só na saúde física, mas, principalmente na discriminação
que ela processa no coração de cada um que pertence e que
tem essa doença fez com que nós nos integrássemos como
instituição nessa luta que ele assumiu para si próprio, nessa
luta que ele buscou pessoalizar e ao mesmo tempo trazer para
dentro de casa, da nossa instituição que nós nos vimos obriga-
dos pelo convencimento e pela missão institucional que nós
temos também de prestar esse serviço à sociedade de não só
engajar nesse trabalho, mas, principalmente dar a ele todo
apoio, todo o amparo necessário para que esse projeto pudes-
se realmente sofrer as suas consequências na sociedade, e o
seu exemplo de dedicação, seu exemplo de determinação ar-
rastou o Ministério Público de Rondônia, arrastou a sociedade
rondoniense e arrastou hoje o País inteiro, demonstrando que
a Epilepsia é um grave problema que deve ser atacado nos
seus aspectos multifuncionais e também de saúde e principal-
mente de convivência em sociedade, e hoje se temos alguma
melhora nesse sistema com certeza essa melhora parte da
sua atuação. Sinto-me orgulhoso como membro do Ministério
Público por estar aqui neste momento conferindo ao senhor,
conferindo não porque eu não conferi, mas, aqui vendo a con-
cessão a Vossa Excelência deste prêmio, que poderia muito
bem hoje estar na sua casa repousando, cantando seu carro
velho que nós sabemos o que é isso, poderia estar em casa
descansando, mas não, ainda continua trabalhando e mostran-
do que a idade, e, a dedicação nos faz sempre jovens perante
a vida, e quando temos uma causa para nos dedicar e acredi-
tamos numa causa não existe tempo para essa causa se reali-
zar. Parabenizo por fim o Deputado Neidson por essa sensibili-
dade em adotar essa causa também como causa desta Casa
de Leis, que na verdade a saúde do nosso povo agradece mui-
to, parabéns por essa iniciativa, e sempre como eu digo todas
às vezes o Ministério Público é sempre parceiro de todos aque-
les que querem construir uma cidadania melhor, uma socieda-
de mais harmônica, um povo mais integrado, consciente de
seus deveres. Muito obrigado a todos.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Solicito a Senhora Mes-
tre de Cerimônias que faça a leitura do currículo do homena-
geado.

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) – O Pro-
curador de Justiça Dr. Edmilson José de Matos Fonseca é bra-
sileiro, nascido em 25 de julho de 1949, na cidade de Guadalupe,
Estado do Piauí, casado com Dra. Rosária Gonçalves Novaes,
Defensora Pública aposentada do Estado de Rondônia, pai de
Vivian dos Santos Fonseca, Luciana dos Santos Fonseca, Kazzuí
Duarte Fonseca e também de Rosania Gonçalves Novais
(enteada).

Detentor dos seguintes títulos: Comenda Ordem do Mé-
rito Marechal Rondon; Comenda Ordem do Mérito do Ministé-
rio Público de Rondônia (grau da Grã Cruz); Medalha dos Bons
Serviços Prestados ao Ministério Público por ter completado
com louvor 30 anos de efetivo serviço (grau ouro); Comenda
em placa, conferida pelo Procurador-Geral de Justiça, Doutor
Ivo Sherer, em reconhecimento aos relevantes serviços pres-
tados à Instituição como Corregedor-Geral do Ministério Pú-
blico Estadual; Recebeu homenagem em Placa conferida pelo
Conselho Nacional de Corregedores Gerais dos Estados e da
União; Recebeu Comenda em Placa, conferida pela Associa-
ção dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia
– AMPRO, pelos 20 anos de relevantes serviços prestados ao
Ministério Público; Comenda em Placa conferida pela Associa-
ção dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia
pelos 35 anos pelos relevantes serviços prestados ao Ministé-
rio Público; Colaborador do Exército Brasileiro reconhecido em
Diploma conferido pelo Comando Militar da Amazônia;
Comenda em Diploma ‘Amigo do 5º Batalhão de Engenharia e
Construção de Porto Velho’; Comenda Tiradentes, conferida
pela Polícia Militar do Estado de Rondônia; Homenagem em
Placa conferida pela Polícia Militar do Estado de Rondônia;
Homenagem em Placa conferida pela Polícia Militar do Estado
do Ceará; Homenagem em Placa, como Padrinho, conferida
pela Associação Boi Manhoso; Diploma Honra ao Mérito do
Grupo Judaico Kol – Ivry, pelo apoio ao lançamento, pelo apoio
ao lançamento do livro ‘Veredas Sefardim do Brasil’ do escri-
tor Cícero Adson; Homenageado com Diploma pelo Centro Ju-
daico do Estado de Rondônia – CEJURON, pelo incentivo à cul-
tura e tradições Judaicas no Estado de Rondônia; Certificado
como palestrante na causa Epilepsia e em cursos na busca de
conhecimento acerca da doença dentro e fora do Estado de
Rondônia; nas horas vagas compõe musicas para a causa da
Epilepsia.

Convidamos a frente o Excelentíssimo Senhor Presidente
da Assembleia Legislativa Maurão de Carvalho.

E convidamos também o Senhor Deputado Estadual Dr.
Neidson para entrega do Título de Cidadão do Estado de
Rondônia. Convidamos para receber o Título o senhor Edmilson
José da Fonseca para receber a Comenda.

Sr. Presidente Deputado Estadual Maurão de Carvalho,
também à frente para a entrega.

Convidamos também o Dr. Airton Pedro Marin, Procura-
dor do Ministério Público do Estado de Rondônia.

(Entrega do Título de Cidadão
ao Sr. Edmilson José da Fonseca)

Convidamos o Senhor Edmilson Fonseca para retornar
à Mesa, mas, pedimos que o Presidente da Assembleia, e tam-
bém o Deputado Dr. Neidson permaneçam para entrega das
Medalhas.
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Avisamos a todos que após a entrega do Título e das
Medalhas haverá um momento de foto com todos os familia-
res.

(Entrega de Medalha do Mérito Legislativo)

Convidamos para entrega da Medalha do Mérito
Legislativo pelos relevantes serviços prestados a Corporação
do Corpo de Bombeiros, o Coronel BM Felipe Santiago Chianca
Pimentel.

Convidamos ao Coronel BM Felipe Santiago Chianca
Pimentel para retornar à Mesa.

E convidamos para receber a Medalha do Mérito
Legislativo o Coronel BM Gilvander Gregório de Lima.

Convidamos agora neste ato representando o Coronel
BM Lindoval Rodrigues Leal, a Sargento Ana Gonzales.

Convidamos agora para receber a Medalha do Mérito
Legislativo o Cel. BM Roberto Elói de Souza.

Convidamos para receber a Medalha do Mérito Legislativo
o Cel. BM RR Martins Moreira Barbosa.

Convidamos para a entrega da Medalha do Mérito
Legislativo o Ten. Cel. BM Nivaldo de Azevedo Ferreira.

Convidamos para a entrega da Medalha do Mérito
Legislativo o Ten. Cel. BM Nivaldo de Azevedo Ferreira.

Convidamos para a entrega da Medalha do Mérito
Legislativo o Ten. Cel. PM Odinelson Gomes Braga.

Convidamos para a entrega da Medalha do Mérito
Legislativo, Major BM Daniele Cristina Ferreira.

Convidamos para a entrega da Medalha do Mérito
Legislativo, a senhora Policial Civil, Palmira Gomes de Souza.

Convidamos a todos os homenageados para a foto ofici-
al aqui à frente, somente os homenageados.

Convidamos a todos a retornarem a seus lugares.
Convidamos ao nosso Presidente, Deputado Estadual

Maurão de Carvalho e ao Proponente desta Sessão Solene o
Deputado Dr. Neidson para retornar à Mesa.

E convidamos todos juntos para assistirmos a um vídeo
feito, produzido pela família do homenageado Excelentíssimo
Dr. Edmilson José de Matos Fonseca, possamos prestar
atenção.

(Exibição de Vídeo)

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Vamos passar a palavra
agora ao Coronel Bombeiro Felipe Chianca, Comandante Geral
do Corpo de Bombeiros, homenageado hoje.

O SR. FELIPE SANTIAGO CHIANCA PIMENTEL – Primeira-
mente bom dia a todos aqui presentes, Excelentíssimo senhor
Deputado Neidson, na pessoa da qual já presto todas as mi-
nhas homenagens; a todos os membros aqui da Casa de Leis;
Excelentíssimo Senhor Airton Pedro, Procurador Geral de Jus-
tiça do Ministério Público de Rondônia; Excelentíssimo Senhor
Edmilson José de Matos, Procurador de Justiça do Ministério
Público, homenageado na data de hoje, Dr. Edmilson, num
momento com esse, depois de uma lição vida, de uma aula de
vida durante essa manhã, fogem até as palavras do que falar
para o senhor num momento como este, a única palavra que
ali raciocinando na minha cadeira que me veio, foi apenas a
obrigação num momento como esse, à frente de uma
Corporação Bombeiro Militar, de colocar toda a nossa

Corporação à sua disposição, não só para integrar, mas, ser
um verdadeiro parceiro desse projeto, nós estamos, e, quere-
mos integrar a esse projeto maravilhoso.

Tenente-Coronel Braga, Comandante do 6° Batalhão de
Polícia, pessoa da qual já homenageio todos os policiais milita-
res aqui homenageados também; Excelentíssimo Senhor Ale-
xandre Jésus de Queiroz, Presidente da Associação do Minis-
tério Público; Dr. Raimundo, Delegado de Polícia civil, pessoa
da qual eu já conheço há bastante tempo e rendo minhas ho-
menagens à Polícia Civil; Coronel Ênedy, amigo particular, Ex-
Comandante Geral da Polícia Militar, na qual deixou um grande
legado naquela Casa, minhas homenagens também. Um mo-
mento como esse é um momento ímpar na vida de uma pes-
soa, principalmente na minha. Então, Deputado Dr. Neidson,
eu gostaria de agradecer esta homenagem, dizer que muito
nos orgulha estar aqui recebendo tão grande homenagem da
Assembleia Legislativa. Mas, entendo, Deputado, que esta ho-
menagem de forma nenhuma pode ser a minha pessoa. Eu
estendo toda esta homenagem a toda minha Corporação e
agradeço a minha Corporação, a todos os integrantes do Cor-
po de Bombeiros por hoje estar recebendo esta homenagem.
Jamais estaria recebendo esta homenagem se eu não tivesse
homens engajados na causa Bombeiro Militar. À frente de uma
Corporação existe um Comandante, mas por trás desse Co-
mandante existe uma tropa, uma tropa que é quem dá toda a
sustentação aos atos de um Comandante Geral. O Comandan-
te Geral não faz nada se não tiver uma tropa maravilhosa por
trás de suas ações. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade
de fazer um breve relato do Bombeiro de Rondônia nesse ano
de 2017 e ano de 2018. Assumimos a Corporação no dia 18 de
abril de 2017. Já vinha sendo feito um trabalho maravilhoso,
desde o Comandante Coronel Caetano, Coronel Rodrigues, foi
o Comandante Geral que a gente substituiu, e outros Coman-
dantes Gerais que passaram por essa maravilhosa Corporação.
Mas, entendo que também, depois de 2017, a partir de 2017,
abril, a Corporação realizou grandes saltos. Costumava falar
muito para a minha tropa, que tinha não a ambição de jamais
ser o maior Corpo de Bombeiros do Brasil, mas, a ambição de
ser o melhor Corpo de Bombeiros do Brasil, com as melhores
tecnologias, e os homens mais bem preparados, essa ambi-
ção nunca me faltou. E eu posso dizer hoje a todos aqui pre-
sentes que esse objetivo o Bombeiro de Rondônia atingiu. Hoje
eu posso garantir a todos os senhores que nós temos o melhor
Corpo de Bombeiros do Brasil proporcionalmente, em tecnologia,
em equipamentos e no conhecimento humano. Tanto que no
conhecimento humano, antes a gente importava os conheci-
mentos, hoje nós exportamos conhecimentos. O Corpo de Bom-
beiros do Estado de Rondônia é responsável pelo aperfeiçoa-
mento de todos os capitães do Acre, Rio Grande do Sul, Bahia,
Rio Grande do Norte, dentre mais uns três ou quatro Bombei-
ros do Brasil. Nós aperfeiçoamos os oficiais para poderem sair
Major nessas cidades que antes era investido, eles que vi-
nham nos aperfeiçoar. Em termos de tecnologia e equipamen-
tos, vou dar alguns exemplos: nós estamos inaugurando um
quartel aqui na Capital, uma obra de quase três milhões de
reais; compramos duas escadas mecânicas de 60 e 42 metros
neste ano, sendo uma entregue em outubro e outra entregue
em abril do ano que vem. Diga-se de passagem, é o único
Bombeiro do País que possui essas duas escadas. Nenhum outro
Bombeiro do País possui, nem Goiás, Distrito Federal, nem São
Paulo e outras unidades. O Corpo de Bombeiros de Rondônia é



18 DE JULHO DE 2018Nº 123 2210Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

quem possui essas escadas. Adquirimos em menos de um ano
e meio, 10 caminhões de combate a incêndio, nenhum Bom-
beiro do País fez isso em apenas um ano e meio. Estamos
entregando, e já faço o convite a todos para amanhã, às 16:00
horas, na Base Aérea, no Aeroporto Zirondi, nós estamos inau-
gurando o hangar próprio do Corpo de Bombeiros e fazendo a
entrega de um helicóptero para a sociedade, helicóptero pró-
prio do Corpo de Bombeiros em parceria com o Ministério do
Público do Trabalho Federal, e Corpo de Bombeiros propria-
mente dito, verba própria. Estamos entregando, semana que
vem, nossos pilotos hoje estão nos Estados Unidos fazendo
ajustes finais para poder trazer o que o senhor anunciou aqui,
o avião Grand Caravan. Também é o único Corpo de Bombei-
ros do País a possuir uma aeronave desse porte.

Então, com apenas esses exemplos eu posso dizer que
nós temos sim o Bombeiro, proporcionalmente, o mais bem
equipado do País, é o Corpo de Bombeiros de Rondônia. Isso
só se dá, Deputado, senhores e autoridades aqui presentes,
porque existe uma força humana por trás disso, capaz de rea-
lizar os projetos e executar esses projetos. Se não fossem
esses homens, a gente não teria essa capacidade operacional
que nós temos hoje. Hoje todas as nossas unidades operacionais
têm o caminhão com menos de dois anos de uso. Caminhões
que é feito para 30 anos, nós temos em todas as unidades, nós
temos caminhão de incêndio com menos de dois anos de uso.
Então, por isso e por todos esses motivos é que eu rendo as
minhas homenagens a minha tropa, desde o meu
Subcomandante que está ali, Coronel Farias, ao Soldado mais
moderno, eu rendo as minhas homenagens e dedico essa Me-
dalha a toda minha tropa. Muito obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Passar a palavra agora
ao Tenente-Coronel PM Odinelson Gomes Braga, Comandante
do 6º Batalhão de Polícia Militar de Guajará-Mirim.

O SR. ODINELSON GOMES BRAGA – Bom dia a todos! Quero
cumprimentar o Exmº. Sr. Deputado Estadual Dr. Neidson, ora
Presidente desta Sessão Solene; quero cumprimentar o Exmº.
Sr. Dr. Airton Pedro Marin, Procurador Geral de Justiça do Mi-
nistério Público de Rondônia; quero cumprimentar o Exmº. Sr.
Dr. Edmilson José de Matos Fonseca, Procurador de Justiça do
Ministério Público de Rondônia, a quem nos deixou uma lição
de vida aqui onde certamente todos nós carecemos de uma
introspectiva acerca de nossas ações e nos deixou aqui uma
obrigação sem precedentes para com o nosso próximo, como
disse o Dr. Pedro Marin, o Procurador Edmilson já poderia es-
tar na Reserva, poderia já está aposentado, mas está aqui
contribuindo para com a sociedade.

Quero cumprimentar o Exmº. Sr. Cel. Bombeiro Militar,
Cel. Chianca, a quem tenho grande estima admiração, Coman-
dante Geral do Corpo de Bombeiro de Rondônia; cumprimen-
tar o Dr. Alexandre Jésus de Queiroz, Presidente da Associação
do Ministério Público de Rondônia.

Quero cumprimentar o Dr. Raimundo Mendes de Souza,
Delegado da Polícia Civil de Rondônia, estendendo os meus
elogios a todos os Policiais Civis do nosso Estado; cumprimen-
tar o Ilmº. Sr. Cel. Ênedy Dias de Araújo, ora, Assessor Militar
da Assembleia Legislativa, nosso então, Ex-Comandante Ge-
ral; Senhoras e Senhores, bom dia.

Eu cheguei a Guajará-Mirim há exato 3 meses, assumi o
Comando daquela Tropa no dia 21 de março deste ano de 2018

a quem rendo as minhas homenagens ao Cel. Ênedy, quem
me confiou o Comando de uma Unidade de tamanha impor-
tância como é o 6º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira.
Coronel muito obrigado por ter confiado a mim um Comando.
E eu fui para Guajará-Mirim achando que eu estava órfão,
achando que eu não teria ajuda e quando lá cheguei à cidade
de Guajará-Mirim e passei a conhecer a rotina daquela Unida-
de, quando eu passei a conhecer os meios disponíveis naque-
la Unidade eu passei a ter absoluta e plena certeza de que eu
estava abandonado, de que nós estávamos órfãos. E essa cer-
teza absoluta e plena ela pairou sobre o meu coração acerca
de 15 dias, até que um dia eu fui chamado pelo Dr. Neidson,
nosso Deputado Estadual daquela região e Dr. Neidson come-
çou a falar comigo dizendo que queria fazer uma parceria,
uma parceria com a Polícia militar do 6º Batalhão.  E eu em
breves palavras expliquei ao Deputado: “que parceria com
Deputado seria Emenda Parlamentar, dinheiro, em prol da Po-
lícia Militar local”. E o Deputado Neidson poderia disponibilizar
verbas para qualquer outro local, mas, num ato de gentileza,
de compromisso para com a Tropa da polícia Militar, um com-
promisso para com a sociedade de Guajará-Mirim e região
nos concedeu 4 Emendas Parlamentares. A 1ª, num montante
de R$ 100.000,00 para a reforma do Quartel do 6º Batalhão
de Polícia Militar; no dia 8 de setembro deste ano, Guajará-
Mirim, o 6º Batalhão completará 25 anos e nunca passou por
uma reforma e graças a Emenda do Dr. Neidson, Guajará-
Mirim a Sede do Batalhão está passando por reforma. A pró-
xima Emenda que o Deputado Dr. Neidson nos concedeu foi
uma Emenda sobre o valor de R$ 30.000,00 para que nós
pudéssemos outorgar na Data Magna do Batalhão no próximo
dia 8 de setembro a Medalha Mérito Mamoré, a quem convido
todas as autoridades a se fazerem presentes, a prestigiar o
nosso evento. Deputado Dr. Neidson nos concedeu a 3ª Emen-
da Parlamentar também e todos esses recursos já se encon-
tram disponíveis na Polícia Militar prontos para serem utiliza-
dos pela nossa Corporação. A 3ª Emenda sobre o valor de R$
50.000,00 exclusivamente para a Polícia Militar Mirim, onde
nós trouxemos as crianças no contraturno da atividade esco-
lar a fim de aprender um pouco de ética, de cidadania, de
disciplina, uma forma de combater o crime, nós prendemos e
fazemos isso com muita excelência, mas, só prender hoje não
dá jeito. Esse que nós prendemos hoje, amanhã ele está solto
e, infelizmente, no dia seguinte ele já retorna para o crime e
muitas das vezes até aperfeiçoado no mundo da
marginalização.  E a 4ª e última, a 4ª não é a última, a 4ª
Emenda Parlamentar que o Deputado Dr. Neidson nos conce-
deu foi mais uma Emenda sobre o valor de R$ 50.000,00 des-
tinado ao Projeto da Polícia Mirim, onde nós vamos dar o start
ainda hoje para que nós desencadeemos mais dois pelotões
na Ponta do Abunã. Então, Deputado Dr. Neidson, de público
eu quero reconhecer aqui os seus prestimosos serviços para
com a Polícia Militar. Não é exclusividade do 6º Batalhão a sua
ajuda, o seu compromisso não só com a polícia, mas, com
outros órgãos, com outras entidades, com a sociedade de todo
o Estado de Rondônia, em especial com o povo da fronteira,
com o povo de Guajará-Mirim, com o povo da Ponta do Abunã.
E lá quando nós chegamos, nós desencadeamos um policia-
mento aguerrido, um policiamento audacioso, um trabalho de
coragem onde nós buscamos fazer um serviço de inteligência
para até então, nós desencadearmos nossas ações. Hoje o



18 DE JULHO DE 2018Nº 123 2211Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

nosso serviço de rádio patrulha, permita-me também fazer
um breve relato a cerca das nossas ações de polícia, e hoje as
nossas ações de polícias, elas são calcadas num serviço de
inteligência de forma planejada através da nossa divisão de
planejamento. Hoje onde nós temos a nossa ROCAM - Rondas
Ostensivas Com Apoio de Motocicleta, aonde a viatura não
chega, Deputado Dr. Neidson, as nossas motocicletas chegam
e com isso nós temos combatido o crime. O nosso compromis-
so é com o cidadão ordeiro, é com o povo de bem da fronteira.
Criamos o PATAMO que até então era GOE, nós colocamos um
PATAMO - Patrulhamento Tático Móvel, onde nós estamos vin-
te quatro horas na rua com operações fluviais, com operações
portuárias, com operações tipo barreira, com operações fluvi-
ais. Hoje, nós temos a Patrulha Maria da Penha, onde nós
desencadeamos nossas viaturas até a desinteligência familiar,
e nós muitas das vezes; é sabido que se resolve no local aque-
la ocorrência ou outras vezes tem que levar as partes até a
delegacia, prender quem tiver que prender, e o grande dife-
rencial, a grande estratégia da Patrulha Maria da Penha, é que
sem ser convidado Coronel Ênedy, nós voltamos no dia seguin-
te ou no máximo em vinte e quatro horas a fim de proteger
efetivamente essas mulheres, e falar aos senhores maridos
que a Polícia Militar de Guajará-Mirim, está atenta e nós va-
mos proteger as nossas mulheres custe o que custar. Hoje,
nós temos o título da cidade de Guajará-Mirim, ser a cidade
mais violenta no tocante a violência contra a mulher. E o Co-
mandante da Polícia Militar do 6º Batalhão, nossos policiais,
nós não admitimos tal tratamento com as mulheres. Nós te-
mos a Patrulha Rural, que até então o sitiante quando saia da
sua chácara, do seu sitiozinho, ou ele tinha sua moto roubada,
ou quando voltava do sítio, na sua chácara, ela tinha sido toda
levada, furtada, e com isso nós conseguimos combater o cri-
me. Nós temos o Pelotão de Trânsito, nós temos uma patrulha
direcionada, buscamos saber aonde é o crime, qual o local do
crime, qual o tipo de crime, e a partir daí, quem são os prota-
gonistas deste crime? A partir daí, nós desencadeamos nossas
viaturas para lá. Onde está o crime, é aí que a Polícia Militar se
faz presente e nós temos chegado primeiro de forma a se
antecipar ao crime, de forma a dar uma resposta à sociedade,
a segurança tão merecida ao povo da fronteira. Nos Parques
Circuito, nós temos todos os dias policiamento nos Parques
Circuito, aí já é um legado do Coronel Ênedy. Coronel, quando
eu assumi o Batalhão, eu entendi a sua preocupação com o
policiamento ostensivo nos parques, nos parques de caminha-
da. A nossa patrulha escolar, esse é no campo de repreensão,
de repreensão; no campo preventivo, nós criamos o Núcleo de
Polícia Comunitária, dentro do Núcleo de Polícia Comunitária,
nós temos quatro vertentes, o PROERD, o renomado PROERD
que os senhores, as senhoras, as autoridades tanto conhe-
cem, nós temos o Programa Vizinho Solidário onde nós saí-
mos de dentro do Quartel, vamos até a comunidade e junta-
mente com a comunidade, nós buscamos solucionar aqueles
problemas sociais, que apesar de não serem problemas de
polícia, mas, acabam desencadeando nas costas da polícia.
Então, nós nos antecipamos de modo a evitar tal crime. A Pa-
trulha Maria da Penha também, nós temos reduzido o crime
de violência contra a mulher em 36% e por fim nós temos a
Polícia Militar Mirim, que são dois pelotões, cinquenta pela
manhã, cinquenta pela tarde através da disciplina, da ética.
Nós temos formados, qual é o nosso objetivo? Formar homens
e mulheres dentro das nossas casernas, de modo que a nossa

sociedade continue a ter orgulho dessas crianças. Eu falava
semana passada com o Procurador de Justiça, Dr. Miguel
Raduan, onde ele disse que também foi policial militar mirim.
Então, nós queremos formar homens e mulheres honradas de
caráter dentro dos nossos Quartéis da Polícia Militar. Nós con-
seguimos reduzir em noventa dias o roubo em toda a nossa
área em 67%, conseguimos reduzir o furto em 55% e a
criminalidade como um todo em 42%. Hoje até ousando de
tomar as palavras do Dr. Edmilson, já passava pelo meu cora-
ção também um dia ser condecorado com a maior comenda
da Assembleia Legislativa que é a Medalha Mérito Legislativo,
mas eu entendo também que eu sozinho não sou merecedor e
sou um mero coadjuvante desta outorga e de público eu quero
aqui dividir esse prêmio com os meus policiais, com os ami-
gos, com os familiares que têm contribuído, sozinho nós não
somos nada. Como nosso Ilustre Coronel Chianca, Comandan-
te Geral do Corpo de Bombeiros falou, nós somos apenas um
homem, por trás de um comandante tem toda uma tropa for-
mada por homens e mulheres que estão lá na ponta da linha
dando o sangue, combatendo a criminalidade, enaltecendo a
nossa corporação. Deputado Dr. Neidson, muito obrigado, pa-
rabéns pelo carinho, pelo compromisso que o senhor tem para
com a Polícia Militar, para com as instituições militares, para
com a sociedade, para com a minha pessoa em especial, con-
tinue contando comigo, não tenho palavras para agradecer. E
por fim queria parafrasear o que disse Davi, um dia Davi falou
assim: “Quisera eu anunciar as bênçãos de Deus, mas a Tua
glória é indizível”. Então eu não tenho palavras para mencio-
nar a tamanha grandeza, tamanha gratidão, a tamanha honra
a qual hoje eu atravesso aqui a qual passo enquanto homena-
geado, enquanto servidor público. Muito obrigado, bom dia a
todos.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Quero passar a palavra
agora a Policial Civil, senhora Palmira Gomes de Souza que foi
homenageada.

A SRA. PALMIRA GOMES DE SOUZA – Em primeiro lugar
vou agradecer a Deus por ter me dado forças nessa batalha de
32 anos, e minha família que me apoiou em todos os momen-
tos, e ao Dr. Neidson que me deu essa oportunidade, e à Polí-
cia Civil também, ao João Pomba que foi o meu professor e
foram 30 anos ao lado do João Pomba. Obrigada a todos.

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos a ficarmos de pé e juntos cantarmos o hino
Soldado do Fogo, letra do Tenente Sérgio Luiz de Matos, e
música do Capitão Antônio Pinto Júnior.

(Execução do Hino Soldado de Fogo)

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Parabéns a todos. Obri-
gado pela presença de todos.

Invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta
Sessão Solene e convidamos a todos para um coquetel que
será servido no Salão Nobre desta Assembleia Legislativa, aqui
ao lado.

(Encerra-se esta Sessão Solene
às 12 horas e 13 minutos).
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